
بسم اهللا الرحمن الرحیم

الن کتابخانه دانشکده دندانپزشکی گی
spssآموزش نرم افزار 



spssنگاهی کوتاه به 

:در کامپیوترهاي خودspssبراي شروع کردن 



نھ گز ن دوم كردهTYPE IN DATAروي ليك
روي س ميكنيمOKس .ليك



پنجره ايت شودdata editorدر مي :باز



NEWجديد فايل يك ايجاد

OPENش پ از اي فايل كردن باز
شده ه ذخ

SAVE جاري فايل سازي ه ذخ

SAVE AS..نام با سازي ه ذخ
جديد فرمت يا

PRINTفايل چاپ براي

EXITفايل از شدن خارج براي



UNDO SET CELL VALUEجھت لغو آخرین عمل انجام شده

REDO جھت بازگشت بھ حالت قبل از فرمانUNDO

CUTانتقال بخشي از متن از محلي بھ محل دیگر

COPY نسخھ برداري از متن

PASTEچسباندن متن انتخاب شده در محل مورد نظر

CLEARحذف بخشي از متن

FINDبراي جستجو بخش مورد نظر

OPTIONS…براي برخي از تنظیمات



Status bar :نواروضعيت كردن فعال غ يا فعال
صفحھ ن درپاي

Toolbars…بھ ادرمروط ش toolbarsنما

fonts...قلم ورنگ اندازه و نوع بھ مروط تنظيمات

Grid lineسطر گزنھ اين كردن كردن فعال با
شود مي فعال موجود وستون

Value labelsاي نھ گز چند اي سوال اگرمنوي
كنيم مي فعال را نھ گز اين شد .فعال



Go to case… رفتن بھcase مورد نظر

Sort case مرتب كردن و دستھ بندي داده
ھا

Split file.. تقسیم فایل اطالعات خود بھ
قسمتھاي مجزا جھت تحلیل وآنالیز

Select case..براي انتخاب یك زیر گروه از
CASEھا براي آنالیز

Define  dates... براي ساخت متغیرھاي
time seriesزماني براي داده ھاي 



که با مراجعه به آنspssمنوي کمکی برنامه 
گام کار با میتوان بسیاري از مشکالتی که هن

فع  این برنامه پیش می آید را می توان ر
.ورجوع کرد



را کلیک میکنیم و  variable view)نمایش متغیرها(براي شروع به کار سر فصل 
:اطالعات مورد نظر را وارد می کنیم



در این قسمت نام سئوال یا

كھ متغییرھا را وارد مي كنیم
كاراكتر ٨نمي توانند بیش از 

باشند 

سئوال یانوع در این قسمت 

معرفي متغییرھا را وارد نوع 
مي كنیم  

معرفي تعداد ارقام پس اعشار 
براي متغیرھاي عددي 

این قسمت مخصوص معرفي گزینھ 
ھاي سئوالت چند گزینھ اي است 



وقتی روی این قسمت کلیک می 
کنیم پنجره زیر باز می شود 
کھ در آن نوع متغیرھا را  

:مشخص می كنیم

مخصوص 
متغیرھاي عددي

مخصوص متغیرھاي از 
نوع تاریخ وساعت 

مخصوص متغیرھاي از نوع 
رشتھ اي ،اسمي وترتیبي  

كل فضاي منظور 
شده براي متغیر  

فضاي مربوط بھ قسمت 
اعشار متغیرھاي عددي 



ند از این قسمت براي سواالت چ
ال براي گزینه اي استفاده می شود مث

یل سوال میزان عالقه به ادامه تحص
دن که می توان براي آسان جواب دا

تعیین  به این قبیل سواالت گزینه
راي ب.نمود مانند کم ، متوسط، زیاد

VALUEاینکار در قسمت 
قسمتش ودر نھ گز ماره

VALUE LABEL مقدار
مورد نظر را مینویسیم وسپس

نند  کلیک میکنیم  ماADDروي
.مثال فوق

در این : مرحلھ اول
قسمت كد مربوط بھ 

گزینھاي سئوال  وارد 
مي شود مثال مثل عدد 

٢

در این :مرحلھ دوم 
قسمت كد مربوط بھ 

گزینھاي سئوال  وارد 
مي شود مثل متوسط 

،خوب ، عالي  

در این  :مرحلھ سوم  
قسمت كلیك مي 

كنیم    

پس از :مرحلھ آخر 
معرفي كلیھ گزینھ ھاي 
یكسئوال در این قسمت 

كلیك كنید  



هنکت
  چنانچھ در بخشDATA VIEW كادر مربوط بھ

یكنیم سوالھاي چند گزینھ اي فعال نشد بھ ترتیب زیر عمل م
را فعال میكنیمVALUE LABELو 

قدم اول

قدم دوم



وط مر اطالعات قسمت اين در
شده داده پا ت سو بھ

در اگر مثال د ميگ قرار
ت سو بر اي پرسشنامھ

اين در باشند شده داده پا
ميگ قرار ا آ اطالت دقسمت



د وار) چیدمان(نحوه قرار گرفتن اطالعات
:شده را تعیین میكند

LEFT)چپ چین(

RIGHT)راست چین(

CENTER)وسط چین(



SCALE یا مقیاس نسبي زماني مورد استفاده قرار مي
ع متغیرھائیكھ از این نو.گیرد كھ متغیر از نوع عددي باشد

اتي  را معرفي مي شوند مي توانیم كلیھ عملیات ریاضي و محاسب
زن مانند اطالعاتي از قبیل سن، قد، و. بر روي آنھا انجام بدھیم 

،...

ORDINALر یا مقیاس ترتیبي  زماني مورد استفاده قرا
یب میدھیم  كھ  سواالت چند گزینھ اي بوده والزم باشد كھ  ترت
ھ نفس گزینھ ھا مراعات شود مانند عالقھ ،اعتقاد،كیفیت ،اعتماد ب

برروي سئواالتي كھ از این نوع معرفي مي . وموارد مشابھ 
شوند نمي توان عملیات ریاضي انجام داد وكدھا واعداد در 

دد ھستند نظرگرفتھ شده واقعاً عدد نیستند بلكھ اسماً وبھ ظاھر ع

NOMINAL  ١یا مقیاس اسمي زماني استفاده میكنیم كھ-
زینھ سواالت  از نوع چند گزینھ اي بوده ولي رعایت  ترتیب گ

سئواالتي نظیر نام -٢...  ھا مھم نباشد نظیر دین ،تاھل ،نژاد و
ھ از برروي سئواالتي ك. فرد یا محل،محل تولد،آدرس ومشابھ آنھا 

این نوع معرفي مي شوند نیز  نمي توان عملیات ریاضي انجام داد
بھ ظاھر وكدھا واعداد در نظرگرفتھ شده واقعاً عدد نیستند بلكھ اسماً و

عدد ھستند 



:می شویمDATA VIEWسپس وارد سربرگ 



data -editor استفاده از 

وارد كردن داده ھا
انتخاب نام براي متغیرھا
 مشخص نمودن یك متغیرstring) تعبیر غیر

)عددي تركیبي از حروف واعداد
 مشخص نمودنvalue lables براي متغیرھا

)توضیحات بیشتر براي مقادیر(
Saveكردن



در بخش  SPSSنمونه اي از اطالعات وارد شده در
VARIABLE VIEW





اینك بر روي متغیر یا 
متغیرھاي مورد نظر كھ 
میخواھید محاسبات بر 

روي آنھا انجام شود در 
سمت چب كلیك كرده  وبر

روي فلش موجود در وسط  
BOXھ كلیك مي كنیم تا ب

. سمت راست منتقل شود
وسپس در پایین كادر بر

STATISTICSروي
.كلیك میكنیم

کلیک

اگر اینقسمت تیك بخورد برروي كلیھ متغیرھاي منتقل شده بھ سمت راست جدول توزیع فراواني محاسبھ مي شود



محاسبات آماري یا 
STATISTICS

واریانس 

دامنھ تغییرات

انحراف معیار 
میانگین 

ضریب تیزي  

ضریب كشیدگي

صدكھا 

میانگین

دھكھا 
میانھ

نما یا مد

مجموع

انحراف معیار



در این جا سئواالت سن  
وزبان مادري رااز سمت چپ

به راست منتقل  نموده
وسپس برروي گزینه 

CHART  کلیک می
مایان  کنیم تا صفحه نمودارها ن

شده ونمودار مورد نظر را  
انتخاب نمائیم 

رسم نمودار در بخش      
frequencies

١

٢



براي سواالتی که از نوع
string) چهار گزینه اي

ا هستند نمودار میله اي  ی)
ه از دایره اي و براي سواالتی ک

هستند  numericنوع 
نمودار هیستوگرام را رسم 

میکنیم وسپس روي 
continue وروي

okکلیک می کنیم.

نمودار ھستوگرام

نمودار دایره اي

نمودار میلھ اي



قدم اول 

قدم دوم قدم سوم

:رگرسیون خطي 
ھبا استفاده از رگرسیون خطي مي توانیم بررسي كنیم ك
تھآیا بین یك متغیري كھ بعنوان متغیروابستھ درنظرگرف

مي شود با یك یا چند متغیردیگري كھ بھ عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفتھ مي شوند ارتباط وجود دارد یا نھ
واگر ارتباط وجود دارد میزان آن چقدر بوده واینكھ این

ارتباط مستقیم است یا معكوس

مراحلي كھ براي  انجام رگرسیون خطي
:باید طي كنیم  عبارتند از

تغیر براي تعریف  رگرسیون باید یک م
تغیرمستقل  وابسته کــه تا ثیر میگذارد وچند م
م، مثال در که تاثیر می پذیرد را تعیین کنی
ین سن افراد کادر روبرو میخواهیم ببینیم آیا ب

و قد ووزن آن ها ارتباطی وجود دارد ؟ پس
کلیک okاز انتخاب موارد مورد نظر روي 

.میکنیم



كل سئوالت یا متغیرھاي 
مورد مطالعھ 

متغیر وابستھ یا متغیري
كھ تاثیر مي پذیرد 

متغیرھاي  مستقل  یا 
ــر متغیرھائیكھ تاثیــــ

مي گذلرند 

با انتخاب این گزینھ
مي توانیم یكسري 
محاسبات پیشرفتھ 
آماري را براي   
متغیرھاي انتخاب  
شده  محاسبھ نمائیم

با انتخاب این گزینھ مي 
توانیم انواع نمودارھاي 

مربوط بھ رگرسیون خطي 
را رسم نمائیم  

قدم چھارم

قدم پنجم

قدم ششم قدم ھفتم

قدم آخر



رگرسیون خطي  Plot بخش

:قدم اول 
انتخاب براي محور 

y

انتخاب : قدم دوم 
براي محور  

x

قدم آخر

قدم سو م

قدم چھارم



نمونھ اي از نمودار رگرسیون خطي 





دسته بندي و انتخاب داده ها

 فایلھاي  اطالعات شما اغلب گاھي ان طور كھ پاسخگوي
شما .نیازھاي خاص شما باشند مرتب ودستھ بندي نشده اند

)  تبدیل(transformationمیتوانید از انواع مختلف 
ن مثال از ای. استفاده كنید تا داده ھا طبق میل شما درآیند

:تبدیلھا
Sort data)شما میتوانید):دستھ بنديcase ھا رابراساس

.مقادیر در یك یاچندمتغیر دستھ بندي كنید
Select subsets of case)انتخاب بخشھایي از یك:

(case شما میتوانید عملیات خودرا محدود بھ بخشي از
بكنید ویا حتي عملیات بھ طور ھمزمان بر روي caseیك 

چند بخش داشتھ باشید



دسته بندي داده ها

ردیفھاي (ھاcaseدستھ بندي 
درتحلیل ) افقي اطالعات

آنالیزھاي بخصوص،اغلب 
مفید است وحتي گاھي 

براي . ضروري مي باشد
ترتیب مجدد ردیفھا درفایل

اطالعات بر اساس مقادیر یك
”   stringمتغیر“یا چند 

ر بھ ترتیب زی) دستھ بندي(
:عمل مي كنیم



ا متغیرھایي كھ مي خواھید مرتب ی
دستھ بندي شوند باید از قسمت

سمت چب  كادر توسط فلش 
موجود در وسط كادر بھ قسمت 
ر سمت راست كادر منتقل كنید اگ

انتخاب كرده SORTچند متغیر
مت باشید ترتیب آنھا  درقسمت س

براي متغیرھاي . راست مھم است
STRING حروف

UPPERCASE بر حروف
مقدم ھستند lower caseمشابھ 

قبل از yes stringمثال مقدار 
yesدر دستھ بندي قرار دارد .

.كلیك مي كنیمokسپس روي 





)تقسیم دو یا چند قسمت(split-fileعملیات 

یم این عملیات براي تقس
فایل اطالعات خود به 

یل قسمتهاي مجزا جهت تحل
ه وآنالیز بکارمی رود که ب

:یمترتیب زیر عمل می کن



Organizeیا Compare Grooupsابتدا 
outout by groups را انتخاب كنید، سپس

متغیرھایي كھ مي خواھید بر اساس آنھا فایل
اب شما بھ قسمت ھاي مجزا تقسیم شود را انتخ

میتوان متغیرھاي رقمي   .كنید
(numeric) مجزا تقسیم شود را انتخاب

میتوان متغیرھاي رقمي   .كنید
(numeric)،short string ویاlong

stringھ را جھت گروه بندي در این تقسیمھا ب
ین یك آنالیز جداگانھ براي ھریك از ا.كار ببرید

زیرگروھھا جدید بر اساس متغیر گروه بندي
راي انتخاب شده انجام میشود و اگر چند متغیر ب
ر گروه بندي انتخاب كرده اید ترتیب آنھا در د

.كلیك میكنیمokسپس روي . كادر مھم است



Split-file caseها براي عملیات   دسته بندي

 عملیاتsplit-file با توجھ بھ ھر
مقدار متفاوت براي متغیرھاي گروه

ید بندي انتخاب شده،یك زیرگروه جد
caseدرنتیجھ دستھ بندي .مي سازد

ھا بر اساس مقادیر متغیرھاي گروه
splitبندي  قبل از آغاز عملیات  –

fileاگر اطالعات . امري مھم است
بي فایل ھم اكنون بر اساس ترتیب خو

file isچیده شده اند گزینھ 
already sortedراانتخاب كنید.



split-file خاموش یا روشن کردن 
عملیات

 ھربار كھ عملیاتSplit-
file را اجرا مي كنید،این

گزینھ تا ھنگام شروع 
فعال spssمجدد بعدي 

وروشن مي ماند، مگر 
آنكھ شما آنرا خاموش 

را مي okسپس كلید.كنید
.زنیم





هاcaseانتخاب زیر گروهها در 

میتوان آنالیز خود را محدود بھ زیر گروھھاي خاصي 
۴۵وبراساس معیاري كھ شامل متغیرھا وعبارات 

وان ھاي تركیبي است بنمائید وھمچنین میتexpressionو
ھا را بطور تصادفي انتخاب caseنمونھ ھایي از 

معیارھایي كھ یك زیر گروه را تعیین مي كنند مي.كنید
:توانند شامل موارد زیر باشند

دامنھ و مقدار متغیرھا 
دامنھ تاریخ وزمان

)ردیف(ھاcaseشماره 
گزاره ھاي ریاضي
گزاره ھاي منطقي

توابع



ها براي  CASEبراي انتخاب یک زیر گروه از 
آنالیز





CASEهاي انتخاب نشده

هاي انتخاب نشده CASEشما میتوانید یکی از جایگزینهاي زیر را براي رفع ورجوع کردن
:،بکار ببرید

FILTERED
DELETED



FILTERED:caseمی مانندهاي لنتخاب نشده  در آنالیز دخالتی ندارند اما فایل باقی  .
) filteringردن با خاموش ک(بدین ترتیب شما می توانید از فایلهاي انتخاب نشده 

ر اساس  ها را بطور تصادفی انتخاب کرده باشید ویا بcaseاستفاده کنید اگر شما ” مجددا
هاي انتخاب شده و  caseبراي ) 1(با مقدارfilterگزاره هاي شرطی ،یک متغیر به نام

.هاي  انتخاب نشده ساخته خواهد شدcaseبراي ) 0(مقدار 
DELETED : در این حالتCASE هاي انتخاب نشده از فایل اصلی حذفDELETE

زمان محاسبه را  spssها در فایل باز شده توسط caseمی شوند بدین ترتیب با کاهش تعداد 
د  شده فقط به یک طریق قابل دسترسی مجدdeleteهاي Case. کاهش می دهید

آن را باز کردن  “ کردن تغییرات ومجددا saveهستند، وآن بستن کامل فایل بدون 
.شده کامال حذف خواهند شدdeleteرا انتخاب کنید  فایل هاي saveولی اگر . است



ها بر مبنا ي گزاره ها یا عبارات شرطی CASEانتخاب 
CONDITIONAL  EXPRESSIONS



CONDITION   EXPRESSION  می
ورد  توانند نام متغیرهاي موجود را م
استفاده قرار دهند وهمین طور  

CONSTANTS ،

ARITHMATIC ،LOGICAL ،
RELATIONAL ،FUNCTION

.موجود را



انتخاب یک نمونه بطور تصادفی



approximately:ا این گزینھ نمونھ تصادفي ی
شانسي را در حدود درصد تعیین شده توسط

.ھا تعیین میكندcaseشما را از 

Exactly : تعدادcaseھایي كھ توسط ما تعیین
ھایي كھ از caseھمچنین باید تعداد –شده 
ه شمار.تھیھ میشود راتعیین كردsampleآنھا

ھا در caseدوم دركادر روبروباید از مجموع 
فایل اطالعاتي شما كوچكتر و یا مساوي آن 

ھا در فایل caseباشد اگر بیشتر از مجموع 
ھاي caseشامل sampleشما باشد آنگاه 

كمتري نسبت بھ شماره درخواست شده خواھد
.بود



براي محدوده يا ي زما دامنھ )time range(اcaseانتخاب

)  دودهیا مح(برا انتخاب دامنه 
خ ها براساس تاریcaseبراي  

و زمان و یا تعداد مشاهدات
وبرو ویا نمونه برداري از کادر ر
را گزینه نمایش داده شده

.انتخاب میکنیم



اي داده (براي TIME SERIESبخصوص ي زما فواصل در شده ت ث اي ،شما) داده اند شده ن مع ص م ي زما متغ با كھ
كنيد انتخاب شده ن عي ي زما متغ اساس بر ي زما دامنھ يا محدوده يك توانيد ..مي

First caseن اول ميcaseيا است شده ن عي ي زما متغ اگر كنيد وارد يد خوا مي دامنھ براي كھ را زمان ن اول
شماره اهcaseتوانيد ان نكنيد وارد مقداري قسمت اين در اگر كنيد وارد يد ميخوا دامنھ شروع براي كھ اي ده مشا مان يا

ابتدايcaseتمام از از شدtime seriesا ند خوا انتخاب ايد كرده ن عي شما كھ اي محدوده اي ان .تا

Last case :ش توانيد مي است شده ن عي ي زما متغ واگر كنيد وارد را دامنھ خاتمھ خ تار يا زمان قسمت اين مارهدر
ده مشا ن تمامcaseآخر نكنيد وارد مقداري قسمت دراين اگر كنيد وارد دامنھ كردهcaseدر ن عي شما كھ شرو از ا
اي ان بھ تا شدtime seriesايد ند خوا .انتخاب


